ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областна комисия по енергийна ефективност, проведено на
28.02.2019 г.
Днес 28.02.2019 г. от 11.00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч се
проведе заседание на Областната комисията по енергийна ефективност, назначена със
заповед № РД-07-14/06.02.2019 г. на Областния управител на област Ловеч. За срещата
всички членове са уведомени с писмо РД-03-5(25) от 13.02.2019 г. Заседанието се води
от г-н Бойко Пъдарски– Зам. областен управител на област Ловеч и зам. председател на
комисията.
Г-н Бойко Пъдарски – приветства всички присъстващи с добре дошли на
заседанието на Областна комисията по енергийна ефективност, което се провежда на
основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 12, ал. 1 от Закона за енергийна
ефективност във връзка с чл. 8 от Закона за енергия от възобновяеми източници и
съгласно заповед № РД-07-14/06.02.2019 г. на Областен управител на област Ловеч.
Г-н Пъдарски отчете присъствения списък, от който стана ясно, че има наличие на
изискуемия кворум, след което представи на членовете на комисията проект на дневния
ред съставен от четири точки както следва:
1. Актуални проблеми по Закона за енергийна ефективност и Закона за енергия от
възобновяеми източници. Обсъждане на актуални въпроси от областта на
политиките за енергийна ефективност.
2. Представяне реализацията на Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/ на територията на област Ловеч.
3. Други.
По т. 1. oт дневния ред:
За изпълнението и разяснението на тази точка, както и за задълженията към
изготвянето на годишните отчети на общините за използване на енергия по ЗЕЕ и ЗЕВИ,
докладва г-н Петър Добрев – главен експерт в Териториално звено – Плевен към
Агенция за устойчиво енергийно развитие. Г-н Добрев обясни на членовете на
комисията, че изготвянето на тези отчети не е пожелателно, а е неизменна част от закона.
Също така каза, че всяка една община трябва да изготви планове за енергийна
ефективност на база, на които се изготвят тези ежегодни отчети по Закона за енергийна
ефективност и Закона за енергия от възобновяеми източници. Той разясни основните
задължения при разработване, осъществяване и изпълнение на мерките за постигане на
енергийна ефективност. Представи актуална информация по ЗЕЕ и ЗЕВИ засягаща
общинските и областни администрации. Седем общини на територията на област Ловеч
имат разработени актуални Общински планове за енергийна ефективност /ОПЕЕ/ и
Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
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и биогорива /ОПНИЕВИБГ/. Г-н Добрев подчерта, че за отчетите по ОПНИЕВИБГ няма
постъпили достатъчни данни в ТЗ – Плевен, поради което не може да бъде представена
легитимна оценка на изпълнението. Във връзка с обследването и сертифицирането, той
сподели, че на такова подлежат всички сгради с РЗП над 250 м2. и с такова обследване се
цели установяване на енергийните характеристики на сградите и мерки за повишаване на
енергията от възобновяеми източници.

По т. 2 от дневния ред:
Г-н Пъдарски - изрази задоволство от това, че общините са в добра кондиция по
отношение на изпълнение на законите и техните планове, и предостави думата на г-н
Християн Христов – Специалист в дирекция АКРРДС на Областна администрация
Ловеч.
Г-н Христов благодари за предоставената възможност и запозна членовете на комисията
с хода на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на област Ловеч.
За финал той обобщи, че благодарение на добрата комуникация между областен
управител, кметове на общините и в частност МРРБ и ББР, са постигнати едни толкова
добри резултати със значително бързи темпове.
По т. 3 други
По тази точка не постъпиха допълнителни въпроси и казуси за разяснение, затова Г-н
Пъдарски благодари на присъстващите и изрази надежда за повдигане на въпроси и
теми от общините, които да бъдат включени в дневния ред на следващото заседание.
Като целта на тези заседания е да не бъдат само формални, а да се получат конкретни
експертни становища за постигане на поставени проблеми.

Председател на Областна комисия
по енергийна ефективност:
ВАНЯ СЪБЧЕВА
Областен управител
на област Ловеч

Протоколирал:
Християн Христов
Специалист в дирекция АКРРДС
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